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Věc: Výzva k plnění termínů uzavřené smlouvy a k odstranění zásadních nedostatků předloženého
návrhu analytické části Integrované strategie MAS Hrubý Jeseník 2014 – 2020
Dne 13. 6. 2013 byla za Vaší účasti na Výboru MAS řešena nespokojenost se stavem a obsahem Vámi
předloženého návrhu analytické části strategie, která vzešla z posouzení MAS, zejména z posouzení členů
pracovních skupin na jednání dne 11. 6. 2013.
Bylo dohodnuto, že Výbor se na dalším separátním jednání bude zabývat variantami řešení dalšího
postupu zpracovávání strategie, dále bylo dohodnuto, že k tomu, aby Výbor mohl rozhodnout o tom,
kterou variantu zvolí, předložíte vyčíslení nákladů realizovaných prací. Dne 18. 6. 2013 jste zaslal
vyčíslení realizačních prací analytické části strategie.
Na dalším jednání dne 28. 6. 2013 Výbor v souvislosti s konstatováním nespokojenosti se stavem a
kvalitou obsahu Vámi předloženého návrhu považuje Vaše vyčíslení nákladů realizovaných prací za
nepřiměřené, proto Vám zasílá tuto výzvu k plnění termínů uzavřené smlouvy a k odstranění zásadních
nedostatků předloženého návrhu analytické části Integrované strategie MAS Hrubý Jeseník 2014 – 2020:
1.

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy části díla definované smlouvou dle termínů uvedených
v čl. III. Doba plnění smlouvy o dílo, uzavřené dne 18. 10. 2012, a protože jste nepodepsal dodatek
č. 1 k této smlouvě, Vás vyzýváme k jejich předložení, a to nejpozději do 30. 7. 2013.
(Protože stále není dostupná finální verze metodiky zpracování strategie od MMR, požadujeme
předložení všech částí strategie definované smlouvou v podobě, kterou by bylo možno
připomínkovat a dále s ní pracovat, s tím, že do finální podoby budou dokumenty upraveny po
obdržení finální metodiky).

2.

Zároveň Vás vyzýváme k odstranění nedostatků předloženého návrhu analytické části
Integrované strategie MAS Hrubý Jeseník 2014 – 2020 a předložených příloh, a to do 30. 7. 2013.
Seznam nedostatků včetně požadavků na jejich odstranění je uveden v Příloze 1, která je nedílnou
součástí této výzvy.

Zároveň Vás upozorňujeme, že pokud nebudou výše uvedené požadavky splněny do stanovených termínů,
budeme nuceni od uvedené smlouvy odstoupit.
S pozdravem
Ing. František Struška
Předseda sdružení

www.mashj.cz
e-mail: mashj@seznam.cz
tel: 739 202 539

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1872521369/0800

Příloha:
1. Seznam nedostatků včetně požadavků na jejich odstranění předloženého návrhu analytické části
Integrované strategie MAS Hrubý Jeseník 2014 – 2020 a jeho předložených příloh.
2. Zápis z jednání PS ze dne 11. 6. 2013.
3. Návrh analytické části včetně předložených příloh s dalšími připomínkami bude zaslán emailem.
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Příloha 1 - Výzvy k plnění termínů a odstranění zásadních nedostatků předloženého návrhu analytické
části Integrované strategie MAS Hrubý Jeseník 2014 – 2020:

Seznam zásadních nedostatků včetně požadavků na jejich odstranění
předloženého návrhu analytické části Integrované strategie MAS
Hrubý Jeseník 2014 – 2020 a předložených příloh
1. Dokument není zpracován v souladu s výchozími požadavky a požadovanou strukturou
metodiky MMR a zadavatele, je nepřehledný, chaotický a nelogicky členěný. Chybí analýza
některých oblastí nebo je zpracována nedostatečně (např. sociální oblast, části ŽP,
zaměstnanost, podnikatelské prostředí, spolková činnost atd.). Při popisu oblastí není
brán zřetel na příslušné aktuální strategické dokumenty.
Požadavek na přepracování analytické části dle metodiky MMR a zadavatele:
Obecné požadavky:
- V souladu s metodikou MMR bude základním vstupem pro analýzu statistický popis území
na základě souhrnu dat za celé území MAS, vycházející z dat jednotlivých obcí, na jejichž
základě bude možno definovat výchozí stav území pro následné hodnocení jeho vývoje.
3. Analýza bude zpracována jako problémová, rozvojová a inovační (primárním cílem je
shrnutí podkladů pro strategickou a implementační část dokumentu);
4. Analýza bude obsahovat popis území v jednotlivých aspektech (oblastech). Bude tedy
zpracována po jednotlivých oblastech, a to od úrovně obcí – popis údajů za obce bude
v samostatné příloze, celkový souhrn po oblastech bude v hlavním dokumentu vč. trendů
rozvoje, vytýčení problémů, jejich příčin a potenciálů a potřeb (syntéza z dat i názorů
aktérů, veřejnosti);
5. Dále bude zpracována celková SWOT analýza vycházející ze SWOT analýz jednotlivých oblastí
vytvořených v rámci pracovních skupin.
- Dále bude provedena SWOT analýza provedená aktéry z území společně vybraných oblastí
rozvoje. Zde budou aktéry z území stanoveny priority území. Součástí každé z dílčích částí
budou závěry (např. je třeba rozvíjet, je třeba zajistit pokračování, je nutno omezit apod.)
jednotlivých analýz.
- Samostatně bude analyzováno území CHO Jeseníky, a to ve spolupráci se Správou CHKO
Jeseníky, dle osnovy popisu území a analýzy území CHKOJ odsouhlasené SCHKOJ vč. vytýčení
problémů a potenciálu, tato data budou v analýze zřetelně oddělena či zvýrazněna.
Struktura analýzy bude zpracována dle požadavků metodiky MMR a zadavatele:
a) Statistický popis území - bude logicky členěn po jednotlivých oblastech, které jsou pro rámec
zjištění současného stavu území a jeho specifik nezbytné. Součástí každé oblasti bude
vyhodnocení. Při analýze oblastí budou brány na zřetel jejich příslušné aktuální rozvojové
strategie na národní i krajské úrovni tak, aby v analýze byly obsaženy všechny potřebné údaje
pro další části strategie.
b) Vyhodnocení stavu území - shodné charakteristiky, specifika území na základě pro region
relevantních statistických dat a názorů klíčových aktérů (např. grafy trendů a vývoje
vycházející z tabulkové části)
c) Vyhodnocení současného stavu území z pohledu aktérů území - definování negativ, pozitiv a
rozvojového potenciálu území na základě komunitního projednávání v oblastech, které aktéři
považují za důležité pro rozvoj území – příklad oblastí je uveden v metodice.
d) Vyhodnocení rozvojového potenciálu území – obsah je uveden v metodice.
e) Analýza rozvojových1 potřeb území
1

Nejde jen o rozvoj, ale také zachování, omezení nebo odstranění současného stavu
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f) SWOT analýza oblastí a celková
g) SWOT analýzy v území vybraných oblastí rozvoje

2. Naprostá většina popisných textů (min. 80%) je zkopírována z předchozí strategie
zadavatele nebo z různých zdrojů z internetu, a to doslovně a bez uvedení zdroje. Tyto
různorodé texty jsou bez nějaké koncepce seskládány dohromady tak, že výsledek je
naprosto chaotický, obecný, nekonkrétní, pro potřeby analýzy nerelevantní nebo i
nadbytečný. Z takto zpracovaného dokumentu naprosto nelze definovat současný stav
území natož stanovit nějaké směry rozvoje, které by měla MAS pro další období zvolit.
Texty tedy nejsou v souladu s metodikou MMR, dle požadavků uvedených v bodě 1.
Požadavek na zásadní přepracování popisných textů:
- Nepoužívat zkopírované texty z předchozí strategie MAS. Tato strategie byla zpracovávána
podle naprosto jiných požadavků, stav zde popisovaný odpovídá tehdejšímu stavu území a ten
se změnil.
- Nepoužívat, popřípadě přepracovat a ověřit zkopírované texty z internetu. Vše, co je dostupné
na internetu podléhá autorskému zákonu, pokud není uvedeno jinak.
- Všechny texty musí být relevantní, stručné, jasné a podložené daty nebo doložitelnými
názory aktérů z území či doložitelnými průzkumy provedenými v území, ověření údajů by
mělo být provedeno i u příslušných úřadů (např. MěÚ Bruntál – jednotlivé odbory)
4. Analýza je nesprávně zpracována v různých úrovních území – je zde zmiňována obec, MAS,
ORP, okres, kraj.
Požadavek na zásadní přepracování územního zaměření analýzy:
- Analýza bude zpracována pro území MAS Hrubý Jeseník, srovnání s MSK či ČR je možné
provést pouze v odůvodněných případech v rámci srovnávací analýzy.
5. Příloha 3 – Závazná data – v některých bodech není zpracováno dle metodiky MMR, chybí
některé údaje.
Požadavek na přepracování a dopracování Přílohy 3 - Závazná data:
- Data uvést do souladu s metodikou MMR, uvést příslušnost ke každé kapitole a oblasti. V rámci
popisných částí analýzy musí být data vyčerpávajícím způsobem vyhodnocena.
6. Budou zohledněny připomínky členů PS a MAS:
a) Zuzana Urbanková, OS a SZŠ Bruntál - školství:
- Nedoplněné kapacity škol, střední školy vyjádřeny jen celkovým počtem, který navíc od
1.7. 2013 nebude platit, zcela chybí soukromé školství
- Charakteristiky škol jsou zastaralé, neodpovídají současnému stavu a už vůbec ne stavu
po 1.7. 2013
- celý rozbor této oblasti by se měl opřít o demografický rozbor počínaje porodností, přes
mateřské školy, základní školy a střední školy v časové řadě předpokládaných počtů žáků
v jednotlivých letech. KÚ MSK a obecní úřady stále ještě optimalizují síť škol a na
středních školách také oborů, z čehož pak vyplyne vzdělávací nabídka stejně jako např.
potřebný počet míst ve školkách v budoucích letech v porovnání se stávající kapacitou,
z čehož se dá odvodit prostor pro podnikání.
b) Blanka Skřivánková – MěÚ Bruntál, odb. ŽP
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Obecně

široký záběr grafických příloh – buď celá republika, kraj, okres, ORP, ale jen zbytkově
MAS Hrubý Jeseník (např. změna počtu obyvatel v krajích, vývoj nezaměstnanosti, počty
zaměstnanců, grafický vývoj nezaměstnanosti v sousedních ORP Krnov a Rýmařov atd.)
- správné uvádění zákonů (neuvádět jen 114/1992 Sb., ale alespoň „ č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody“)
Město pro byznys
údaje a srovnání v tabulkách za rok 2012 pochází z hodnocení Město pro byznys, ceny
týdeníku Ekonom. Město Bruntál se v letech 2008 až 2012 umístilo postupně na 12., 1., 18., 8.
a 18. místě. Do dlouhodobé strategie pro roky 2014 – 2020 považuji uvedení jen výsledku
jednoho ročníku ankety za zavádějící a zkreslující. Vypustit
-

K bodu 3.3.1. Dopravní infrastruktura
Silnice jsou I. II. a III. třídy, proto je v textu nutno vypustit údaj o silnicích IV. třídy:
Nově značené cyklotrasy, jsou v celém území MAS vedeny především po silnicích II. III. a IV. třídy
a po místních komunikacích, proto je třeba stavu těchto komunikací věnovat náležitou pozornost,
neboť do nejatraktivnějších míst regionu se dostane cyklista právě po nich.
Doplnit v textu silnici II/450 Bruntál – Staré Město: Z Bruntálu pak přes Staré Město, Světlou
Horu, Andělskou Horu, kolem Karlovic do Vrbna pod Pradědem (silnice II. třídy č. 450, 452 a 451).
K hodnocení stavu silnic II. třídy na území obce Široká Niva a Karlovice – jedná se o silnici II/451,
která byla v obci Široká Niva opravena loni, v Karlovicích právě probíhá stavba „Silnice II/451
Karlovice – průtah“ a proto požadujeme údaj o havarijním stavu vypustit:
Z pohledu obcí je stav silnic I. třídy hodnocen převážně jako dobrý, podobně je tomu u silnic II.
třídy. kde jako havarijní je hodnocen na území obcí Karlovice a Široká Niva.
Na území Starého Města nejsou žádné silnice III. třídy, jsou tam silnice II/450 a II/452, žádná
z nich není v havarijním stavu.
V Karlovicích III. třída je k nádraží - III/4512 v délce pouze 237 m – údaj, že 4 km silnice III. třídy
je zde v havarijním stavu je tedy zcela mylný.
IV. třída silnic neexistuje vůbec, zde jsou na mysli zřejmě místní komunikace – postačilo by tedy
silnice IV třídy nahradit pojmem místní komunikace a třídu raději neuvádět vůbec, protože se
autor v této problematice neorientuje a není jednoduché určit třídu – a hlavně měl by to udělat
vlastník komunikace. Pozn.: místní komunikace mají I až IV. třídu, ale IV. třída jsou většinou
nemotoristické – chodníky pro pěší
silnice II/450 vedoucí přes Podlesí, je neprůjezdná pro kamionovou dopravu a v zimě nesjízdná
K bodu 3.3.2. Silniční a železniční napojení
Název silnice si nelze vymýšlet, toto vyplývá z pasportu silnic, nutno opravit, ráda poskytnu
podklady. Např. II/451 – Bruntál –Oborná –Nové Heřminovy – Široká Niva – Karlovice – Vrbno
pod Pradědem – Vidly je uvedeno chybně, přes Obornou II/451 vůbec nevede, správný název je:
II/451 Vidly – Vrbno – Nové Heřminovy.
K bodu 3.6. Životní prostředí a krajina
- odpady – staženo z webové stránky města Bruntálu bez uvedení zdroje. Navíc stažená
velmi obecná informace určená pro občany, která není vhodná do strategie či její
analytické části. Doplněno o nepřesné údaje, navíc takového charakteru, které se velmi
často mění – např. frekvence svozu, sběrné dvory neodpovídají skutečnosti, proto je
vhodné tyto informace vypustit nebo uvést „např.“ Doporučujeme doplnit o analýzu
vývoje produkce odpadů a separace za MAS. Informace lze získat přímo u firmy Eko-Kom
a.s. nebo na jejich webových stránkách.
- ovzduší – chybí jeden významný zdroj znečišťování ovzduší, a to nákladní automobilová
doprava v obcích, kterými prochází silnice II tř. zatížené tranzitní dopravou z Polska
- nedochází a v letech 2014-2020 nebude docházet k omezování spalování uhlí. Tendence
je podpora výměny stávajících kotlů s ručním plněním za nízkoemisní s automatickým
podáváním paliva
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-

Chráněná krajinná oblast Jeseníky - do CHKO Jeseníky spadá menší část území MAS
HJ. Proto navrhuji doplnit o novou kapitolu ochrany přírody. Upravila jsem stávající text,
aby odpovídal zákonu o ochraně přírody.
Domnívám se, že by měly být ještě uvedeny alespoň památné stromy, hodnocení krajiny a
jejího potenciálu

Opravený text:
Chráněná krajinná oblast Jeseníky (pozn. Text vč. osnovy popisu je nutno konzultovat se Správou
CHKOJ, musí také vycházet ze závazných dat)
Chráněná krajinná oblast Jeseníky se nachází na severním okraji Moravy a české části Slezska na pomezí
Moravskoslezského a Olomouckého kraje na území okresů Bruntál, Jeseník a Šumperk. Oblast zahrnuje
Hrubý Jeseník a přilehlé části Hanušovické a Zlatohorské vrchoviny. Chráněná krajinná oblast Jeseníky
byla zřízena výnosem MK ČSR dne 19. 6. 1969 na rozloze 740 km² z toho 260 km2 v okrese Bruntál.
Nejvyšším bodem je vrchol Pradědu s nadmořskou výškou 1492 m.n.m. Území je z 80% pokryto lesy,
převážně druhotnými smrčinami nebo bučinami s mozaikovitě zachovalými zbytky přírodních lesů.
Chráněn je celý komplex Hrubého Jeseníku, přičemž nejcennější část CHKO je tvořena horským pásmem
zaoblených hřbetů a horských holí, údolími se zbytky smíšených porostů a sídly lidového rázu. Na území
CHKO a současně zasahující do oblasti MAS jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území Praděd
(k.ú. Železná pod Pradědem), Suchý vrch (k.ú. Mnichov) a Jelení bučina (k.ú. Ludvíkov).
Mimo území CHKOJ jsou na území MAS chráněná území jako přírodní rezervace Karlovice – sever
(k.ú. Karlovice), Pustá Rudná (k.ú. Pustá Rudná), Kunov (k.ú. Skrbovice). Dále pak přírodní památka
Uhlířský vrch (k.ú. Bruntál-město).
Reliéf odpovídá členité hornatině s hluboce zaříznutými údolími a táhlými zaoblenými hřbety. Geologicky
je území tvořeno převážně kyselými horninami s nízkým obsahem živin (ruly, svory, fylity). Potenciální
vegetaci představují květnaté a kyselé horské bučiny, ve vyšších polohách přirozené smrčiny, alpínská
společenstva a vrchoviště. Kleč je zde nepůvodní dřevinou. Nepřítomnost kosodřeviny v původní vegetaci
je jedním z důvodů nesmírného druhového bohatství některých lokalit v alpínském pásmu. (Například z
Velké kotliny se uvádí na 450 druhů vyšších rostlin, je to nejbohatší botanická lokalita v České republice.)
Klimaticky je převážná část území řazena do chladné oblasti, hřebeny pak patří k nejchladnějším oblastem
v republice. Například Praděd má roční úhrn srážek 1440 mm a průměrnou roční teplotu 0,9°C.
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Jeseníky:
- 5 národních přírodních rezervací
- 7 národních přírodních památek
- 18 přírodních rezervací
- 5 přírodních památek
Dále jsou v působnosti Správy CHKO Jeseníky národní přírodní rezervace Kralický Sněžník a národní
přírodní památky Na Špičáku, Ptačí hora, Rešovské vodopády, Velký Roudný, Venušiny misky, Jeskyně Na
Pomezí a Borový.
(Tady si nedovoluji žádné připomínky, protože si nejsem jistá, zda má být hodnocená celá CHKO Jeseníky
nebo jen část spadající do MAS – poz. má být hodnocena část za území MAS).
V rámci přípravy soustavy Natura 2000 bylo na území CHKO Jeseníky navrženo a v první vlně přípravy
vládou ČR schváleno 13 evropsky významných lokalit a Ptačí oblast Jeseníky. Evropsky významné lokality
zaujímají plochu 10 059,6 ha, čímž tvoří cca 1/7 území CHKO. Nejvýznamnější jsou EVL Praděd (6070,8
ha) zahrnující NPR Praděd a NPR Rašeliniště Skřítek, PR Vysoký vodopád, PR Bučina pod Františkovou
myslivnou a PR Pod Jelení studánkou, a EVL Rejvíz (540,6 ha), zahrnující NPR Rejvíz. Dalšími plošně
významnými EVL jsou Keprník (2543 ha) s NPR Šerák-Keprník a PR Sněžná kotlina a Rabštejn (702 ha) s
PR Rabštejn. Všechny výše uvedené lokality byly vymezeny s cílem chránit biotopy i některé evropsky
významné druhy. (pozn. má být hodnocena část za území MAS)
Mapové podklady jsou v příloze č. 1, kap. 8 CHKOJ. (pozn. Nedostatečné – není vidět vymezení CHKOJ na
území MAS)
3.6.7. Ochrana přírody (jednoduchý návrh)
Na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je v daném území vymezen územní systém
ekologické stability – ÚSES. Jde o vzájemně propojený soubor přírodě blízkých ekosystémů, které udržují
přírodní rovnováhu. Snahou je, aby ÚSES vytvářely síť, která diverzifikuje krajinu. Jako základ této sítě se
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vybírají zachovalé přírodní plochy – biocentra, která umožňují trvalou existenci určitého ekosystému.
Biocentra se v krajině propojují biokoridory, tj. územími, která sice neumožňují rozhodující části
organizmů trvalou existenci, ale zajišťují jejich migraci mezi biocentry. Plány a regulativy pro ochranu
ÚSES jsou podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské plány a pro
pozemkové úpravy. (pozn. Tento obecný popis je třeba doplnit konkrétními údaji)
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vymezuje kromě zvláště chráněných území a ÚSES
v daném území ještě významné krajinné prvky jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotnou část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Jsou to lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Orgány ochrany přírody v daném území zaregistrovaly
jako významné krajinné prvky i jiné části krajiny např. park Kunov (k.ú. Nové Heřminovy), břidlicový lom
(k.ú. Dětřichovice), park u kostela (k.ú. Stará Rudná). Tyto významné krajinné prvky musí být chráněny
před poškozováním a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a aby nedošlo k oslabení
jejich funkce stabilizátorů struktury krajiny. Proto je v nich pod dohledem orgánů ochrany přírody
omezována stavební a pěstební činnost, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, jejich odvodňování a
úpravy vodních toků. Plány a projekty pro ochranu ÚSES jsou podkladem pro zpracování územně
plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské plány a pro pozemkové úpravy.
K bodu 3.8.3.3. Zemědělské podnikatelské subjekty (pozn. Seznam dát do přílohy, nestačí seznam, ale
chybí zhodnocení zemědělství i zemědělského podnikání)
Aktualizovaný seznam zemědělců působících v MAS Hrubý Jeseník (platící členové Agrární komory 2013).
Zaniklé subjekty – prázdný řádek, nový subjekt žlutě
Obec
IČO
Obchodní jméno
Adresa
43286003 Zbyšek Kholl
Andělská Hora, 36471
18954375 Luboš Kopec
Andělská Hora, 79331
64077918 Jan Zbránek
Andělská Hora, 79331
Andělská Hora
64625095 Jaroslav Dány
Andělská Hora, 79331
73166081 Petr Franc
Andělská Hora, 79331
10658408 Radomír Caletka
Andělská Hora, 79331
46151150 Lubomír Orság
tř. Obr. míru 1581, Bruntál, 79201
47991526 Jan Hoško
Česká 1590, Bruntál, 79201
13607201 Jiří Štreit
Pflegerova 565, Bruntál, 79201
73082180 Pavel Ivanco
Žlutý kopec 1185, Bruntál, 79201
63016265 Vasil Ivanco
Žlutý kopec 1185, Bruntál, 79201
45234931 Ondřej Filipczyk
Družební 1603, Bruntál, 79201
13001337 Miroslav Němec
Bruntál, 79201
12085600 Vladislav Utíkal
Dolní 1565, Bruntál, 79201
13609076 Jan Vala
Zahradní 1608, Bruntál, 79201
61942006 Služby Bruntál s.r.o.
Slovenská 79, Bruntál, 79201
Bruntál
73366099 Petr Jorda
K. H. Máchy 1772, Bruntál, 79201
73366102 Kamila Kárníková
Pod Lipami 600, Bruntál, 79201
16638298 Tomáš Kapler
Zámecké nám. 20, Bruntál, 79201
73366111 Vladislava Valová
Zahradní 1608, Bruntál, 79201
tř. Osvobození 768, Bruntál,
12086622 František Faltýnek
79201
28649818 Dřeviny Bruntál s.r.o.
Pflegerova 565, Bruntál, 79201
00601314 Obchodní akademie a Střední
nám. J. Žižky 8, Bruntál, 79201
zemědělská
škola,
Bruntál,
28608950 MUDr. Zdeněk Černý, s.r.o.
Alšova 971, Bruntál, 79201
48390780 příspěvková
JANTAR spol.organizace
s r.o.
Opletalova 29, Bruntál, 79201
48401013 ELVIS - ALFA s.r.o.
Pod Vrbami 934, Bruntál, 79201
Státní
léčebné
lázně
Karlova
Karlova Studánka
14450216
Karlova Studánka 6, 79324
Karlovice
66936268 Šárka Urbanová
Karlovice, 79326
Studánka
Ludvíkov
73192112 Robert
Chovančák
Ludvíkov, 79326
Nová Pláň
60792906 AGROFOREST a.s.
Nová Pláň, 79201
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Obec

IČO
46576088
Nové Heřminovy
47665718
41380681
18954740
Oborná
10658823
64987183
64987175
73366145
Rudná p. Pradědem 14574012
28585721
63056836

Staré Město

Obchodní jméno
AGROFOREST , s.r.o.
Milan Dostál
Jiří Brňák
Stanislav Moškoř
Milan Chudoba
Jiří Bocek
Bernard Šofranko
Martin Slovák
Milan Theimer
AMÍR EQUICENTRUM s.r.o.
Bohuslav Kadlík

Adresa
Nová Pláň, 79201
Nové Heřminovy, 79201
Oborná, 79201
Oborná, 79201
Oborná, 79201
Oborná, 79201
Oborná, 79201
Rudná pod Pradědem, 79331
Rudná pod Pradědem, 79331
Rudná pod Pradědem, 79331
Staré Město, 79201

14570033
63056020
69238081
18954928
69238294
47995131
68147813
73366218

Jan Kolomý
Jan Kolomý
Jarmila Sekaninová
Boleslav Voučok
Milan Koláček
Olga Nováková
Jan Grätz
Jana Hůlková

Staré Město, 79201
Staré Město, 79201
Staré Město, 79201
Staré Město, 79201
Staré Město, 79201
Staré Město, 79201
Staré Město, 79201
Staré Město, 79201

13607782
41383885
87614081
68188161
64624811

Josef Koláček
Jaromír Vajík
Jan Vajík
Jiří Klobouk
JARMILA KOLÁČKOVÁ
Staroměstská zemědělská, spol. s
r.o.
Ivana Konopková
Jan Kaluža
Miloš Čagánek
Antonie Kochanová
Jana Janotová
František Koňařík
Ludmila Martečková
Štěpán Konopka
Ludmila Ševčíková
Dostihové centrum Světlá Hora, a.s.
Zdenek Ciemala
Ladislav Konopka
Věra Hačundová
FA-BIO, spol. s r. o., společnost pro
alternativní
zemědělství s ručením
ARNOŠT SOHR
omezeným
LIBOR KOCHAN
Petr Polčík
Rostislav Harazin
Šárka Malohlavová
Zbyněk Balhar
Jaroslav Navrátil
Petr Pastelak
"FUTUR", s.r.o.

Staré Město, 79201
Staré Město, 79201
Staré Město, 79201
Staré Město, 79201
Staré Město, 79201

27786919

Světlá Hora

Šroká Niva

16638999
68679700
47661844
47995823
68146108
63017873
41380282
73366081
18512666
28965825
73366161
47662689
68146582
43960332
41378857
18098932
65369769
63012057
14571927
60756071
68145993
64625133
60750499

Staré Město, 79201
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Světlá Hora, 79331
Široká Niva, 79201
Široká Niva, 79201
Široká Niva, 79201
Široká Niva, 79201
Široká Niva, 79201
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Obec

IČO
47151218
49569431
47665874
41379772
Vrbno p. Pradědem 73366048
47665891
12088722
47665785
MAS HJ celkem

Obchodní jméno
Pradědský lesní závod, a.s.
Josef Vrba
Petr Novák
František Černota
Lenka Vrbová
Jaroslav Žalák
Zdeněk Tichý
Zdeňka Vrbová

Adresa
Nádražní 599, Vrbno pod
Pradědem,
79326
Vrbno
pod Pradědem,
79326
Vrbno pod Pradědem, 79326
nám. Sv. Michala 128, Vrbno pod
Pradědem,
79326
Vrbno
pod Pradědem,
79326
Vrbno pod Pradědem, 79326
Vrbno pod Pradědem, 79326
Vrbno pod Pradědem, 79326

86 subjektů

c) Mgr. Renata Rychlíková
Od dnešní schůzky, jak jsem dobře pochopila, se očekává, že budeme seznámeni s připravovaným
dokumentem, bude nám řečeno, co je potřeba v dalších fázích ještě připravit, zanalyzovat, vytvořit tak,
abychom se příště mohli sejít v jednotlivých pracovních skupinách podle oblastí, do kterých jsme
rozděleni.
Já osobně jsem v pracovní skupině 1. SPOLEČNOST
* občanská vybavenost a služby - sociální a zdravotní infrastruktura, služby, vzdělávání, sport, kultura,
volný čas, bydlení, spolky apod.
A prozatím, co jsem četla v přiloženém dokumentu, zcela postrádám jakékoliv informace - analýzy,
statistické údaje ze sociální oblasti (existence vyloučené lokality, popis sociálních a zdravotních
služeb, které na území atd.)
Protože se jedná o velice důležitý a komplexní materiál, považuji za nutné, abychom nic neuspěchali a
sešli se příště v jednotlivých pracovních skupinách, kde budeme zajisté společně tvořit dále.
(předpokládám, že se bude jednat o SWOT analýzu, atd.)

d) Ing. Lubomír Klaban
1.2 Udržitelný rozvoj území
Zde je uvedeno a to až po 2. Vyhodnocení stavu území co je udržitelný rozvoj – IS (integrovaná
strategie) nebude sloužit jako učební text. Domnívám se, že stačí jen heslovitě zmínit, nebo lépe –
popsat jak v daných oblastech jsme na tom v našich podmínkách, abychom udržitelný rozvoj území
zajistili.
2.2 Historie území
Historie území není z pohledu IS o správním členění a vývoji, ale jak např. obyvatelstvo bylo
hospodářsky i jinak činné, co lze z minulosti v dnešních podmínkách použít a čeho se vyvarovat a to ať
to bylo před i po roce 1946.
Celkový počet obyvatel zájmového území MAS HJ má dlouhodobě klesající tendenci, což dokumentuje
předcházející graf. Kam lidé odcházejí, které věkové skupiny a důvody snižování počtu obyvatel.
2.4 Poloha a vazby území MAS HJ
Opět popis okresu Bruntál a změny správního území, které se území MAS vůbec nedotýkají, snad jen
že Vrbno p P. je obcí s rozšířenou působností, (pozn. patří ale do jiné kapitoly)
3.4 Vybavenost obcí a služby
Vše nesourodě smícháno dohromady – je třeba asi vytřídit a jednotlivosti zařadit tam, kam patří.
3.6 Životní prostředí a krajina
Zde vlastně není vůbec nic, přesto území MAS je z pohledu ŽP i krajiny nejen atraktivní!
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3.8.4 Město pro byznys
Tuto kapitolu doporučuji zcela opustit (a to včetně odvolávek v textu). Není pro území MAS
relevantní, mohli bychom také zmiňovat soutěž Vesnice roku, která je též z velké části založena sice na
kolektivním, ale přesto subjektivním hodnocení.
3.8.6 Zaměstnanost
Kapitola se zabývá pouze nezaměstnaností, není okomentováno kam např. směrovat onu
zaměstnanost.
3.12.3.1 Okresní Muzeum v Bruntále
Správný název je Muzeum v Bruntále příspěvková organizace
3.12.3.4 Kulturní, architektonické a technické dědictví
Proč zde jsou opět památky?
4 Vyhodnocení rozvojového potenciálu území MAS HJ
4.1 Územní plánování
Zde jsou uvedeny opět učební texty, které jsou pro IS postradatelné, stav ÚPD netřeba získávat od
jednotlivých obcí – je dostupný tak jak jiné zkopírované údaje.
4.2 Rozvojová území
4.2.1 Brownfields
4.2.2 Greenfields
Zde není opět vůbec nic – jen poučení co to je.
Existují Limity území a Rozvojové plochy a záměry po jednotlivých obcích a teprve ty je třeba
s jednotlivými obcemi prodiskutovat a doplnit do Analýzy.
e) Připomínky MAS
Jsou součástí anal. dokumentu, který je spolu s přílohami zároveň zasílán elektronicky
s požadavkem na jejich zpracování.
Kap. bydlení:
- Nedostatečné - chybí zhodnocení stavu bytů, panelových domů, potřeba rekonstrukcí, převažující
způsoby vytápění, potřeba změny či úpravy vytápění, zateplení, úspory energií apod.
- Sociální byty jsou nedostatečně zhodnoceny.
- K čemu jsou údaje o počtu místností?
- Chybí zhodnocení potřeby výstavby bytů a RD. Plochy pro výstavbu atd.
Kap. bezpečnost:
- Nedostatečné - není vztaženo ke specifickému regionu MAS, ale hlavně k MSK, chybí údaje o
sociálně vyloučených lokalitách – Bruntál, údaje o ní a problémy, chybí další konkrétní údaje z
ostatních obcí, kde také jsou problémy s drogami (Vrbno) apod. Chybí další rizikové oblasti,
bezpečnost není pouze kriminalita, ale např. i klimatické změny, povodně, nárůst dopravy, drogy,
alkoholismus, vandalismus. Texty zkopírovány z internetu.
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